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Ειδική διδακτική της νεοελληνικής 
ποίησης: Η περίπτωση του ποιήματος

 “Η Επιστροφή της Ευρυδίκης” του Νίκου 
Εγγονόπουλου

Συμεών Δεγερμεντζίδης

Nikos Engonopoulos’ Th e return of Eurydice: A Teaching Proposal: Undertak-
ing to teach students to interpret the poem “Th e Return of Eurydice” written by 
Nikos Engonopoulos, we propose some didactic operations for combining its verbal 
structures and the corresponding cultural structures, which bridge the gap between 
school and society. Th e fi rst group of students is asked to elaborate the archetypal 
dimension of Lethe and her function in relation to Ingratitude; the second group is 
asked to analyze the archetypal component of the symbolic role performed in the 
poem by the Virgins; the third group is asked to develop the archetypal context of 
the Minotaur symbol; the fourth one to study the convergence of the archetypal 
structures marked by the mythical allegory of Agamemnon and the symbol of the 
fi sh in connection with the observed shift  towards the Orphic pattern of the Wheel 
of Necessity; fi nally, the fi ft h group is asked to examine the identifi cation of the poet 
with Orpheus and his descent from Hermes Trismegistos.

Επιχειρώντας να διαμορφώσουμε ένα διδακτικό πλαίσιο όπου εντάσσεται οργανι-
κά η εγγονοπούλεια ποιητική, στρέφουμε την προσοχή μας στο ρόλο της δημιουρ-
γικής γραφής ως φορέα μυθικών καταβολών. Η διττή έκφανση της δημιουργίας 
του Ν. Εγγονόπουλου χαρακτηρίζεται από τον υπερρεαλιστικό της προσανατο-
λισμό και το ορφικό της υπόστρωμα: τα δύο αυτά στοιχεία συνδιαμορφώνουν 
την υφολογική συνισταμένη των ποιητικών συνθέσεων που βρίσκονται σε άμεση 
επικοινωνία με τις εικαστικές του δημιουργίες. Το ορφικό φίλτρο αναλαμβάνει να 
συγκεράσει την τραγική με την κωμική διάσταση, καλλιεργώντας μία γκροτέσκα 
ατμόσφαιρα όπου το υλικό στοιχείο και η μεταφυσική διάσταση συνυπάρχουν 
αρμονικά. Αυτή η ιδιότυπα “ρομαντική” πνοή που ζωογονεί τον εγγονοπούλειο 
λόγο συγκροτεί τον υπόγειο σύνδεσμο με τον υπερρεαλιστικό προσανατολι-
σμό (Degermentzidis, 2004) και αισθητοποιείται με σύμβολα οικεία στο δέκτη, 
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επεκτείνoντας την ιδεολογική της εμβέλεια στον κοινωνικό του περίγυρο, ώστε να 
επιτευχθεί ο γόνιμος συγκερασμός ρεαλιστικού και φανταστικού. Έχοντας υπόψη 
τα παραπάνω δεδομένα, προτείνουμε στη συνέχεια ενδεικτικούς χειρισμούς διδα-
κτικών μεθοδεύσεων με κύριο άξονα την ανάδειξη της ορφικής ταυτότητας στο 
ποίημα “Η Επιστροφή της Ευρυδίκης”. 

Το διδακτικό πρότυπο που εφαρμόζουμε θεμελιώνεται στο ηθικο-αρχετυπικό 
μοντέλο σύγκρισης και ανάλυσης, ένα σύνθετο κριτικό εργαλείο συγκροτημένο 
από το θεωρητικό υπόβαθρο των Νόρθροπ Φράι (Northrop Frye), Ζιλμπέρ Ντυ-
ράν (Gilbert Durand), Ρολάν Μπαρτ (Roland Barthes), Ζαν Κοέν (Jean Cohen), 
Μι σέλ Ντεγκύ (Michel Deguy), Βόλφγκαγκ Ίζερ (Wolfgang Iser), καθώς και τις 
παιδαγωγικές προτάσεις του Τζων Ντιούι (John Dewey) (Degermentzidis, 2004, 
Degermentzidis, 2005). Η τριμερής διαστρωμάτωση του παραπάνω μοντέλου εγγυ-
άται τον πολυπρισματικό και υβριδικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, 
δεδομένου ότι παρέχεται ένα ευέλικτο πακέτο διδακτικών μεθοδεύσεων που πρι-
μοδοτούν τον ομαδοκεντρικό ή ατομοκεντρικό τύπο διδασκαλίας, ανάλογα με τις 
ειδικές συνθήκες και το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα. Για παράδειγμα: α) το πρώτο 
επίπεδο των “αρχετύπων και συνθηκών” ενδείκνυται για ομαδοκεντρική διδασκα-
λία, β) το τρίτο στάδιο της αναγωγικής ανάλυσης για ατομοκεντρική εφαρμογή, και 
γ) το δεύτερο επίπεδο του τεχνοτροπικού αποσυμβολισμού για συνδυασμό των δύο 
μεθόδων. Στην προκειμένη περίπτωση θα προσεγγίσουμε καίριες παραμέτρους που 
εντάσσονται στο πεδίο των αρχετύπων και συνθηκών και γεφυρώνουν το χά σμα 
σχολείου και κοινωνίας ως συνεκτικοί ιστοί λογοτεχνικών και πολιτισμικών δομών. 

Αφετηρία του εγχειρήματός μας είναι να καταδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο 
ο μεταφυσικός προβληματισμός του Εγγονόπουλου εστιάζεται στην ανάκτηση του 
μύθου της χαμένης ταυτότητας και αναζητά τα στοχαστικά του ερείσματα στην ορ-
φική φιλοσοφία και μεταφυσική. Επιδιώκουμε, λοιπόν, να ανιχνεύσουμε πώς — με 
στόχο την ταύτιση της μεταφοράς και του μύθου — ο Εγγονόπουλος σφυρηλατεί 
στο ποιητικό του έργο μία υπονοούμενη μεταφορική ταυτότητα και την εντάσσει 
στη μεταφυσική του συμβολιστική μέσω του συνδυασμού της ορφικής ατομικότη-
τας και της διονυσιακής συλλογικότητας. Το γεγονός αυτό μπορεί ο εκπαιδευτικός 
να το μεταλαμπαδεύσει κατάλληλα με την προβολή του ατομοκεντρικού ή του 
ομαδοκεντρικού τύπου διδασκαλίας, επιστρατεύοντας ακόμα και κοινωνιολογικές 
προσεγγίσεις των λογοτεχνικών δεδομένων. Ως προς το αρχετυπικό επίπεδο, στο 
έργο του έλληνα ποιητή η ουσία και οι ιδιότητες της ψυχής προβάλλουν μία με-
ταφυσική διαδικασία σχέσεων ανάμεσα στην υλική, εμπειρική προσέγγιση και την 
άυλη πρόσληψη, δημιουργώντας μία υπερπραγματική σχέση ψυχικής και σωματι-
κής ταυτότητας, ζωής και θανάτου. Η ποιητική τέχνη είναι ο κύριος αναλογικός 
και ομολογικός μοχλός αυτής της αριστοτεχνικά σμιλευμένης ηθικογνωστικής 
διαδικασίας (Jauss, 1995:90), η οποία αποκτά συχνά αλχημιστικό και μυστικιστικό 
προσανατολισμό, επιτελώντας την αρχετυπική μύηση σε διαδραστικό επίπεδο. 

Με αφετηρία τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει πρώτα-πρώτα να καθο-
ρίσει τους βασικούς άξονες στο στάδιο των αρχετύπων και συνθηκών. Επιλέγουμε 
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ενδεικτικά από τη συλλογή Η Επιστροφή των πουλιών (ΗΕΤΠ) το ποίημα “Η 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ της Ευρυδίκης” (Engonopoulos, 1977:55–65), διότι η ορφική απο-
κωδικοποίηση διευκρινίζεται πιο έντονα σε αυτό. Εκεί αναλύεται ο θρίαμβος του 
ονείρου “μέσ’ στο χαμένο/το μικρό/λιμάνι” με το διπλό ρόλο (θανάτου–ζωής) του 
ήλιου καθώς η ζωή “υψώνεται” σε “πικρούς λωτούς”. Προβάλλει μία πομπή με κο-
ρυφαίο έναν ανθρωπόμορφο ταύρο και με μυροφόρες “ανέραστες/παρθένες/που 
ασέλγησαν/σ’ αντιφωνάρια/λυτρωμού/και/πόρπες/σαβανώτρες” οι οποίες δείχνουν 
στον ποιητή “με τα/ματωμένα χέρια τους/το δέντρο/της ζωής/και του/θανάτου”. 
Όπως, όμως, λέει o ίδιος, ο “ανίερος κύκλος/δεν κατάφερε/να ζήση/μέσ’ στο/είναι 
μου” και το δέντρο που αντικρύζει “είναι/το δέντρο/της ζωής/μονάχα”, αυτό “που/
στις/δροσερές/παλάμες του/κρατά/το αιώνιο/μυστικό/της/λήθης”, και που — συ-
νεχίζει ο ποιητής — “πάντοτε/πρόσμενα/να γινώ ένα/με τις/πυκνές/τις/φυλ λωσιές/
του”, το μοναδικό δέντρο “που/τα λουλούδια/του/ελέγαν/πάντα/το/τραγούδι/της/ 
χαράς/μου”, και τελικά το δέντρο αυτό είναι: 

η Ευρυδίκη που έρχεται/και φεύγει/και ΞΑΝΑΡΧΕΤΑΙ/για/να/σταθή/οριστικά/
μέσ’ στη/φρικτή/πληγή/των/αγριεμένων/σωθικών/μου (ΗΕΤΠ, σ. 64).

Ο ποιητής στη συνέχεια αποκαλύπτει ευθέως πως εκπληρώνεται έτσι ο χρησμός 
“που/κάποτ’ ώρισε/πως είμαι/ο Ορφέας”. Βλέπουμε, άρα, εδώ ότι το δέντρο που 
συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του φοίνικα και του λωτού ταυτίζεται με την Ευ-
ρυδίκη. Είναι το δέντρο της ζωής (της διαρκούς αναγέννησης), της λήθης και 
της αγάπης που αφομοιώνει η μοναδική, θηλυκή, αρχετυπική φύση. Επομένως, 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Ευρυδίκη που “ΞΑΝΑΡΧΕΤΑΙ” παραπέμπει 
στην ποιητική της ονειροπόλησης του Μπασλάρ (Bachelard) και στην ψυχολογική 
προβολή της διαλεκτικής του “άνιμους” και της “άνιμα” (Bachelard, 1984:60). Κάθε 
αρχετυπική συνιστώσα του πυρήνα αυτού αποτελεί αντικείμενο μελέτης μίας 
ομάδας μαθητών η οποία αναλαμβάνει να πραγματευθεί το συγκεκριμένο θέμα 
αναλύοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που συνδέουν τις λογοτεχνικές με αντίστοι-
χες κοινωνικές και πολιτισμικές δομές. 

Στο διδακτικό επίκεντρο τίθεται, λοιπόν, η ορφική επίδραση περί μετενσαρ-
κω  τι κού δόγματος, φιλτραρισμένη, βεβαίως, και μεταλλαγμένη από το ποιητικό 
φίλτρο. Η πρώτη ομάδα μαθητών θα επεξεργαστεί την αρχετυπική διάσταση της 
Λήθης και θα επιχειρήσει να προσδιορίσει το λειτουργικό της ρόλο, διότι στο 
συγκεκριμένο ποίημα αποκωδικοποιείται το “αιώνιο/μυστικό/της/λήθης”. Ο εκπαι-
δευτικός κα τευθύνει τους μαθητές της πρώτης ομάδας στα κοινωνικά και πολιτι-
σμικά “κοι   τάσματα” συναφών εννοιών, εμπλουτίζοντας το γνωστικό τους ορίζοντα 
με πλη  ροφορίες απαραίτητες για την επιδιωκόμενη σύζευξη σχολείου, κοινωνίας 
και ζωής. Είναι, λοιπόν, θεμιτό να πειραματιστούν οι μαθητές με συγκεκριμένες 
συνθήκες αρχετυπικών αναλύσεων, ανάλογες με αυτές που παραθέτουμε παρα-
κάτω. Η Λήθη είναι, σύμφωνα με τον Ησίοδο, κόρη της Έριδας. Αν ταυτίσουμε 
την Έριδα με τη Φιλονικία, η Λήθη κινείται στο χώρο της Αχαριστίας. Η Φιλονικία 
μπορεί να ερμηνευθεί σε συνάρτηση με τους όρους του Εμπεδοκλή “φιλότητα” και 
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“νείκος” και την αδιάλειπτη πάλη τους. Ο κόσμος προέρχεται από την απόσχιση 
της έριδας, ενώ η αρχική αρμονία είναι καταδικασμένη να υπόκειται σε μια αδιάκο-
πη εναλλαγή των δύο καταστάσεων, μέχρι την τελική επικράτηση του έρωτα που 
θα οδηγήσει εκ νέου στην αρχή, κλείνοντας τον κύκλο. 

Επιπλέον, ένας άλλος διδακτικός χειρισμός είναι, κατά τη γνώμη μας, χρήσι-
μος: η αντίληψη του γύρω μας κόσμου μέσω του νου ενυπάρχει, κατά τον Εμπε-
δοκλή, στο αίμα, μοτίβο που παρατηρούμε προσαρμοσμένο στο ποίημα, καθώς 
οι παρθένες δείχνουν στον ποιητή το δέντρο της ζωής και του θανάτου με τα 
ματωμένα τους χέρια. Συνεπώς, η δεύτερη ομάδα μαθητών θα αναλύσει την αρ-
χετυπική συνιστώσα της συμβολιστικής λειτουργίας που επιτελούν οι παρθένες. 
Αν εντάξουμε τη Λήθη στο πεδίο της Αχαριστίας, της προσδίδουμε την ηθική διά-
σταση που ενυ πάρχει στον εγγονοπούλειο λόγο προσδιοριζόμενη κυρίως από τις 
παρθένες, οι οποίες ομοιάζουν με χορό παρθένων αρχαίας ελληνικής τραγωδίας 
με κορυφαίο τον ανθρωπόμορφο ταύρο, ενώ οι πρωταγωνιστές απουσιάζουν, σαν 
να μην είναι αυτοί υπεύθυνοι για την τύχη τους ή σαν να έχει εκτυλιχθεί το δράμα 
τους πολύ πιο πριν. Με την αυτοαναιρετική ποιητική υποβολή, ο ποιητής ζώντας 
ένα όνειρο ανακαλύπτει την πραγματικότητα, ενώ ως θεατής των διαδραματιζο-
μένων διαφωνεί με την ερμηνεία του χορού των παρθένων. Δεν μπορεί, όμως, να 
αλλάξει την υπόθεση, ούτε και να επηρεάσει την πρόσληψη άλλων δεκτών και 
παραμένει ο μόνος που δακρύζει με αυτό το θέαμα. 

Ας δούμε παρακάτω ορισμένους νοηματικούς συσχετισμούς που μπορούν 
να αποτελέσουν κύριους άξονες λογοτεχνικής ανάλυσης. Καταρχάς, τα δάκρυα 
είναι σε βαθύτερο επίπεδο αφετηρία χαράς και αισιοδοξίας — ακριβώς όπως 
συμβαίνει και με το εγγονοπούλειο μοτίβο του φοίνικα που ξαναγεννιέται από 
τις στάχτες του — γιατί φωτίζουν τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού του και γεφυ-
ρώνουν το χάσμα που πριν τον εμπόδιζε να αναγνωρίσει τη μεταφυσική του 
ταυ τότητα. Το ρήγμα αυτό το κάλυπταν η Αχαριστία και η Λήθη, και αφορούσε 
τόσο τον εσωτερικό του κόσμο όσο και τον εξωτερικό. Το ηθικό περιεχόμενο της 
Αχαριστίας προσδιορίζεται κυρίως από τις “ανέραστες /παρθένες/που ασέλγησαν/
σ’ αντιφωνάρια/λυτρωμού/και/πόρπες” και κρατάνε τα “μύρα” συμβολίζοντας την 
αρχετυπική δολοφονία του Ορφέα από τις Βακχίδες (Wagner, 1996:300). Το μύρο 
παραπέμπει και στο χριστιανικό Μυστήριο του Χρίσματος, κατά το οποίο ο βα-
πτιζόμενος παίρνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Οι μυροφόρες παρθένες 
ανακαλούν στη μνήμη τις Μυροφόρες, τις πιστές και γενναίες γυναίκες που 
πήγαν με τα μύρα να αλείψουν το σώμα του νεκρού Χριστού και έγιναν οι πρώτοι 
μάρτυρες της Ανάστασής Του. Τα εγγονοπούλεια “μύρα” εμπεριέχουν και τα δά-
κρυα του ποιητή, καθώς το ρήμα “μύρομαι” δηλώνει αυτό ακριβώς το κλάμα και 
το θρήνο. Το γεγονός ότι μόνο αυτός δάκρυσε μετουσιώνοντας “των ψαριών/τα 
δάκρυα”, φορτίζει το ποίημα με ατομική ευθύνη και ευαισθησία που παραπέμπει 
στην αναγωγική θεώρηση της κοινής καταβολής. Οι παρθένες γίνονται “μυρολο-
γίστρες” — ή μοιρολογίστρες — και με τη θυσία τη δική τους (“αυτά/τα/λυρικά/ 
σφαχτάρια”) και του ανθρωπόμορφου ταύρου θα εξιλεωθούν, αφού τώρα είναι η 
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ώρα του θριάμβου του έρωτα και του ονείρου, μετά την κυριαρχία του νείκους. 
Τις μοιρολογίστρες, γνωστές και από την ομηρική περιγραφή του σκοτωμένου 
Έκτορα, τις συναντούμε επιπλέον στην Αίγυπτο να φωνάζουν, να χορεύουν και με 
κλαδιά να χτυπούν τον αέρα γύρω από το νεκρό για να τον προστατεύσουν. 

Επιπλέον, θεωρούμε ότι το νόημα της λεκτικής ακολουθίας 

και οι λυγμοί/όπου/σα βάσκανες ματιές/χρωμάτιζαν/του πυρετού τα 
ντέφια/στης λατρείας/τα κλωνάρια/αργά αργά/σιγούν (ΗΕΤΠ, σ. 58).

απηχεί την πολυεπίπεδη αλληλουχία της ποιητικής και ζωγραφικής παραγωγής 
του Εγγονόπουλου και επιδέχεται αρχετυπική ανάλυση περί πιθανής επίδρασης 
του έργου του Φρέιζερ (Frazer) Ο χρυσός κλώνος (Frazer, 1911) ως προς την εθνο-
ανθρωπολογική ερμηνεία των μύθων και την ηθική συνισταμένη στην οποία αυτοί 
εγγράφονται. Παράλληλα, οι αιγυπτιακές επιρροές ενισχύονται από τη χρήση σεί-
στρων στην πομπή, οργάνων που χρησιμοποιούνταν κατά κόρο στη λατρεία της 
Ίσιδας, καθώς και από το γεγονός ότι οι παρθένες χαρακτηρίζονται “σαβανώτρες”, 
αφού η Ίσις περισυνέλεξε τα σκορπισμένα μέλη του νεκρού Όσιρι και ο κυνοκέφα-
λος θεός Άνουβις τον ταρίχευσε.

Συνεχίζουμε τις διδακτικές μας προτάσεις με βάση τις οποίες μία τρίτη ομάδα 
μαθητών θα αναπτύξει τα αρχετυπικά συμφραζόμενα του μινωταυρικού συμβό-
λου που γονιμοποιεί την ποιητική και εικαστική έκφανση της εγγονοπούλειας 
παραγωγής, ενός υβριδικού μύθου που προσλαμβάνει διαστάσεις έμμονης αναζή-
τησης στους πίνακες του Πικάσο (Picasso). Χαρακτηριστική είναι στην περίπτωσή 
μας η σύζευξη της μυθολογικής εκδοχής της επιστροφής της Ευρυδίκης με την 
“παραλλαγή” του μύθου του Μινώταυρου, η οποία τον παρουσιάζει με αντι-
στραμμένη σωματική κατασκευή και φτερωτό, για να τονιστεί ο μεταφυσικός του 
ρόλος. Το σύμβολο αυτό, ιστορικά αναγόμενο στο πέρασμα από το φανταστικό 
στο δαιμονιακό κατά το Μεσαίωνα (Vax, 1963:41–42), απεκδύεται στο ποίημα το 
θρησκευτικό του περίβλημα, χαρακτηρίζεται “ανεμόδαρτο” και “ξυλάρμενο” και 
μαζί με “τα σαρκοβό ρα/τρεχαντήρια” (που είναι οι “υπερήφανες/αγριοφωνάρες” του 
ποιητή) αποτελούν δύο όρους που σχεδόν ταυτίζονται εννοιολογικά. Στο τέλος, ο 
ονειρικός θρίαμβος συντελείται στο “λιμάνι/όπου άραξε/η πυρκαϊά των φοινικιών/
στις/μαρμαρένες/γούρνες” (ΗΕΤΠ, σ. 65), υποδηλώνοντας πως η μεταφυσική προ-
σέγγιση ταύρου και ποιητή είναι δεδομένη.

Από την άλλη, θεωρούμε ότι σημαντικό πεδίο έρευνας αποτελεί η εγγονο-
πούλεια σύγκλιση των αρχετυπικών δομών τις οποίες σηματοδοτούν η μυθική 
αλληγορία του Αγαμέμνονα και το σύμβολο των ψαριών, σε συνάρτηση με τη με-
τατόπιση προς το ορφικό μοτίβο του Τροχού της Ανάγκης. Ως εκ τούτου, η τέταρ-
τη ομάδα μαθητών θα αναλύσει αυτήν την πτυχή της μεταφυσικής θεώρησης του 
έλληνα ποιητή. Καταρχάς, ο εκπαιδευτικός πρέπει να εστιάσει την προσοχή των 
μαθητών στην επανάληψη του εισαγωγικού μοτίβου στο τέλος του ποιήματος, 
αποκωδικοποιώντας την αναπαράσταση ενός κύκλου που αντιμάχεται τον “ανί-
ερο κύκλο”. Σε αυτό το μοτίβο περιέχονται ως ποιητικοί πυρήνες το μικρό λιμάνι, 
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ο ήλιος, η ζωή, οι βαρύαυλοι όταν πέφτει η νύχτα (η σύνδεση αυλών – Διονύσου 
θεωρείται εκ προοιμίου δεδομένη) και οι μαρμαρένιες γούρνες. H μαρμαρένια 
γούρνα σηματοδοτεί τη μνημονική ανάκληση της γούρνας του λουτρού και τη 
συνειρμική συσχέτιση της δολοφονίας του Αγαμέμνονα στο λουτρό του από την 
Κλυταιμνήστρα, η οποία τον σκέπασε με ένα δίχτυ και μετά τον χτύπησε με πέλε-
κυ. Είναι άξια παρατήρησης, λοιπόν, η σύνδεση δύο θεμελιωδών συμβόλων στην 
αρχή του ποιήματος: τα “δακρυσμένα ψάρια” και οι “μαρμαρένιες γούρνες” δρομο-
λογούν την “κάθετη” και ανοδική φορά της ζωής, υποδηλώνοντας την κίνηση του 
τσεκουριού, την ανάληψη του νεκρού Αγαμέμνονα και την ανελικτική πορεία της 
μεταφυσικής μύησης με αρχετυπικό σύμβολο το δέντρο όπως προκύπτει από τη 
συνέχεια του ποιήματος, καθώς μέσα στο μικρό

λιμάνι/π’ άγγιξαν/σαν τις στερνές/σταγόνες/του/ήλιου/
των ψαριών/τα δάκρυα/υψώνεται η ζωή/κάθετη κι’ ήρεμη/
σε μαρμαρένιες/γούρνες (ΗΕΤΠ, σ. 56).

Έτσι, με τα σύμβολα αυτά επιχειρείται, κατά τη γνώμη μας, η αρχετυπική σύγκλιση 
των ηρωικών δομών προς το δρόμο της τιμωρίας και της δικαιοσύνης μέσω της 
λανθάνουσας ταύτισης Αγαμέμνονα–ψαριών, αφού πρώτα έπεσαν θύματα του 
“διχτυού”. Είναι, μάλιστα, αρκετά διαδεδομένη η άποψη ότι ο νεκρός Αγαμέμνων 
υπέστη μασχαλισμό· πρόκειται για ένα αρχαίο έθιμο, σύμφωνα με το οποίο μετά 
το φόνο κόβονταν τα άκρα του σκοτωμένου και τοποθετούνταν κάτω από τις 
μασχάλες του, διότι με αυτόν τον τρόπο πίστευαν ότι γλιτώνουν από την εκδικη-
τική του μανία. Εντοπίζεται, βέβαια, εκπληκτική ομοιότητα με την περίπτωση του 
τεμαχισμένου Ζαγρέα, του Όσιρι και του Ορφέα. Αυτό, όμως, που προξενεί ακόμη 
μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι οι Μανιάτες κράτησαν το έθιμο — έκοβαν το δά-
χτυλο ή άλλο μέρος του νεκρού και το βουτούσαν σε κρασί το οποίο μετά έπιναν 
για να μην υπάρξει εκδίκηση. Πρόκειται για ένα είδος εξιλεωτικής μετάληψης που 
παραλληλίζεται με τα ματωμένα χέρια τα οποία δείχνουν οι παρθένες και που 
αντιπροσωπεύει “το δέντρο/της ζωής/και του/θανάτου”. Οι παρθένες σαν μανιακές 
Βακχίδες μπορούν να προφητεύσουν τις μελλοντικές εξελίξεις χάρη στη γυναικεία 
διορατικότητά τους (Kollouthos, Trifi odoros, Mousaios, 1995:39). Η συνέχεια του 
ποιήματος είναι καθοριστική: 

όμως δεν με γελούν/γιατί τα/χείλια/μου/τα ξέσκισ’ άσπλαχνα/η/εκδίκησις/
κι’ ο/πελεκάνος/της θυσίας/και γιατί/μέσ’ στα/μάτια μου/βαθειά/
ριζώσανε/τα/μανιασμένα/αστροπελέκια/του/πελάγους (ΗΕΤΠ, σ. 60).

Με άλλα λόγια, πιστεύουμε ότι το παραπάνω απόσπασμα προσφέρει μία πρώτης 
τάξεως ευκαιρία να παρατηρήσουμε ότι ο ποιητής έχει γευτεί τη μετάληψη της 
εξιλέωσης — όπως όλοι οι άνθρωποι — αλλά σ’ αυτόν έφερε το αντίθετο απο τέλε-
σμα, διότι κομμάτιασε τα χείλη του και ο ποιητής ταυτίστηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο 
με όλους τους παραπάνω νεκρούς. Τα κομματιασμένα ποιητικά λόγια του είναι τα 
κομματιασμένα σώματά τους. Έτσι, ο εκπαιδευτικός έχει μία θαυμάσια ευκαιρία 
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για να συσχετίσει την παραπάνω παρατήρηση με το γεγονός ότι η αποσπασμα-
τικότητα συνιστά δραστικό υφολογικό χαρακτηριστικό της ποιητι κής γλώσσας 
του Εγγονόπουλου και σηματοδοτεί το θεμελιώδη μεταφυσικό χαρακτήρα της. 
Σύμφωνα με τη θεωρία του Ίζερ (Iser, 1985), τόσο η αδιόρατη οργάνωση του ρό-
λου των κενών στο συνταγματικό άξονα ως προς τη λανθάνουσα ανισορροπία 
οπτικής γωνίας ανάμεσα σε θέμα και ορίζοντα, όσο και η διττή έκφανση του ρόλου 
των κενών στον παραδειγματικό άξονα με τη δυναμική των κειμενικών και των μη 
κειμενικών αρνήσεων, σφραγίζουν το αισθητικό βίωμα που αποκομίζει ο δέκτης 
της εγγονοπούλειας ποιητικής. Το αίμα των παρθένων δεν μπορεί να ξεγελάσει 
τον ποιητή γιατί γνωρίζει το αίμα του ορφικού αρχετύπου, που είναι και δικό του. 
Το αίμα, δηλαδή, στα χέρια των παρθένων είναι του ποιητή. Είναι προορισμένο να 
ζήσει αιώνια μέσα από τη θυσία και “αρδεύει” το δέντρο της ζωής. 

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι εδώ είναι καίρια για τους συλλογισμούς 
μας η συμβολή της θεωρίας του Εμπεδοκλή, η οποία χαρακτηρίζει το αίμα ως 
κυ  ρί   αρχο παράγοντα κάθε νοητικής διαδικασίας. Αν υιοθετήσουμε αυτήν την 
οπτι  κή γωνία, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο Εγγονόπουλος προβαί νει 
στην ονειρική “μετάγγιση” της υλικής διάστασης των αισθήσεων του Εμπεδο-
κλή, κατά τον οποίο οι αισθήσεις είναι αποτέλεσμα πολύ μικρών υλικών στοι-
χείων που διαλύονται από τα πράγματα και έρχονται να προσαρμοστούν στις 
αντίστοιχες ουσίες των αισθητηρίων μας.  Έτσι, ο Εγγονόπουλος αισθάνεται το 
αίμα με το αίμα — το αισθάνεται — όπως λέει ο Εμπεδοκλής — αλλά και το βι-
ώνει μέσα σε ένα όνειρο. Το αποτέλεσμα είναι πως η εκδίκηση δεν αποφεύχθηκε. 
Αυτός είναι ο ένας παράγοντας που κομμάτιασε το στόμα του ποιητή. Ο άλλος 
είναι o “πελεκάνος/της θυσίας”· εδώ προβάλλεται το ευρέως διαδεδομένο στην 
αρχαιό τητα παράδειγμα της αυτοθυσίας της μητέρας, κατά το οποίο o θηλυκός 
πελεκάνος τρυπούσε το λαιμό του με το ράμφος του για να προσφέρει το αίμα 
του σαν τροφή στα παιδιά του. Εδώ υπογραμμίζουμε τη σύγκλιση της υπερρε-
αλιστικής μεθόδου δημιουργίας του Εγγονόπουλου και της δράσης που αυτή 
σηματοδοτεί στο λυτρωτικό πεδίο της αρχέτυπης μετάπλασης, με το στοχασμό 
του Όττο (Otto) ανα φορικά με την αρχέγονη πράξη (Otto, 1991:47). Ο ίδιος ο 
ποιητής τρυπάει το στήθος του — η Ευρυδίκη στέκεται μετά “οριστικά/μέσ’ στη/
φρικτή/πληγή/των/αγριεμένων/σωθικών” (ΗΕΤΠ, σ. 64) του — για να προσφέρει 
πνευματική τροφή σε όλους τους ανθρώπους με τα έργα του. 

Μία χρήσιμη παρατήρηση είναι ότι, όσον αφορά στη διαδικασία της “μάθησης” 
κατά τον Μπαρτ (Barthes, 1979), της ποιητικής δηλαδή σκηνοθεσίας της γλώσσας, 
παρατηρούμε μία μεταφυσική μεταμφίεση η οποία στηρίζεται πάλι στις απόψεις 
του Εμπεδοκλή. Τα τέσσερα αρχικά συστατικά της ύλης (νερό, γη, αέρας, αιθέρας) 
που ο Εμπεδοκλής ονομάζει “ριζώματα”, τα βλέπουμε να “ριζώνουνε” — όπως λέει 
ο ποιητής — μέσα στα μάτια του σε μία σύνθεση νερού (“πελάγους”) και αέρα, 
αιθέρα, γης (“αστροπελέκια”). Το νερό και η φωτιά καθίστανται έτσι πρωταγωνι-
στικοί όροι τόσο στην αρχή — “λιμάνι, σταγόνες του ήλιου, δάκρυα, γούρνες” — 
όσο και στο τέλος του ποιήματος — “λιμάνι, πυρκαϊά, ήλιος, γούρνες”. Επομένως, 
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ανάγοντας ο εκπαιδευτικός την παραπάνω παρατήρηση σε εργαλείο ερμηνευτικής 
της συνολικής εγγονοπούλειας παραγωγής, έχει τη δυνατότητα να υπογραμμίσει 
πως το αίμα στα χέρια των παρθένων συμβολίζει το αίμα των χειλιών και των μα-
τιών του ποιητή, δηλαδή της ποίησης και της ζωγραφικής του: όπως η πρώτη δεν 
έχει προκαθορισμένα όρια και περιγράμματα, έτσι και η δεύτερη διαθέτει άμορφες 
φιγούρες. Και οι δύο αποτελούν όψεις του ίδιου νομίσματος και βρίσκονται υπό δι-
αρκή σχηματισμό, τόσο από τον Εγγονόπουλο όσο και από τις κοινωνικοπολιτικές 
και αισθητικές ανάγκες και απαιτήσεις του δέκτη, ακόμα και από τον παράγοντα 
της “διαπροσληπτικότητας” (Moisan, 1987:231). H αρχετυπική διάσταση των μυθι-
κών υλών είναι συνθετική, το μήνυμα αναγεννάται διαρκώς στην εγγονοπούλεια 
μετάπλασή τους, μαζί και η ερμηνευτική προσέγγιση του αναγνώστη.

Τέλος, πιστεύουμε ότι ενδείκνυται να προσανατολίσει ο εκπαιδευτικός την 
προ  σοχή των μαθητών στο γεγονός ότι οι μαρμαρένιες γούρνες που αναφέρο-
νται επίμονα στην αρχή και στο τέλος, εκτός από την επίκληση του δράματος 
του Αγαμέμνονα, προσλαμβάνουν ευρύτερο συμβολιστικό βεληνεκές. Κι αυτό 
γιατί Γούρνες είναι ένα χωριό της Κρήτης όπου έχουν βρεθεί ομοιώματα της 
Ρέας Κυβέλης, γυναίκας του Κρόνου και μητέρας των θεών του Ολύμπου. Οι 
μικρασιατικές καταβολές της λατρείας της έχουν οργιαστικό περιεχόμενο και οι 
Γάλλοι — οι ευνούχοι ιερείς της ντυμένοι γυναικεία — παρουσιάζουν αναλογίες 
με τις “ανέραστες/παρθένες/που ασέλγησαν”. Στην Ελλάδα η θέση της Ρέας είναι 
πολύ σημαντική, αφού από αυτήν προέρχονται όλοι οι Ολύμπιοι θεοί. Σε πινδα-
ρικές, μάλιστα, αναφορές (Siettos, 1993:119), εμφανίζονται ο Ραδάμανθυς και o 
Κρόνος ως κριτές των ψυχών του άλλου κόσμου και η Ρέα παρουσιάζεται ως 
γυναίκα του δευτέρου να κατέχει τον πιο υψηλό θρόνο.

Επιπροσθέτως, θεωρούμε ενδεδειγμένη επιλογή να συγκροτηθεί μία πέμπτη 
ομάδα μαθητών για να διερευνήσει ένα άλλο σημείο-κλειδί, δηλαδή την ταύτιση 
του ποιητή με τον Ορφέα και την καταγωγή του από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο. 
Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος είναι το ίδιο πρόσωπο με το φεγγαρικό αιγυπτιακό θεό 
Θωθ, του οποίου ο ρόλος είναι ανάλογος με εκείνον του Ερμή ως ψυχοπομπού. 
Στα χρόνια των Πτολεμαίων θεωρείται πολύ παλαιός ηγεμόνας της Αιγύπτου, 
θεμελιωτής όλων των επιστημών και συγγραφέας ενός τεράστιου αριθμού από-
κρυφων βιβλίων. Η συμπαντική ενότητα αποτελεί τον πυρήνα των ερμητικών 
απόψεων: στόχος είναι η μελέτη της φύσης ως μέσου εξεύρεσης της πρώτης αρχής 
και ανακάλυψης της Φιλοσοφικής Λίθου και της Πανάκειας. Ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να προβεί σε ορισμένες συσχετιστικές παρατηρήσεις ως προς το συγκεκρι-
μένο ποίημα και, συγκεκριμένα, να διευκρινίσει ότι σχετικά με το πρώτο σκέλος, 
η αρχική παρθένα ύλη όλων των μετάλλων βρίσκει το ποιητικό της αντίστοιχο 
στο χορό των παρθένων του ποιήματος που αποτελεί την “ουσία” του ανθρώπι-
νου γένους· αναφορικά με το άλλο σκέλος — την πανάκεια — το ζητούμενο 
είναι η αποκατάσταση της αληθινής διάστασης της ζωής με τη ροπή προς τη 
διαρκή ουσία από την οποία παράγεται καθετί, θεματική που αφορά κυρίως το 
δέντρο της ζωής. Οι ερμητικές απόψεις πρεσβεύουν, επίσης, πως ο κόσμος είναι 
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γεμάτος από ψυχές και ότι η σωτηρία της ψυχής έγκειται στη “γνώση του Θεού”· 
ιδεολογικές προεκτάσεις των θέσεων αυτών απηχεί η ποιητική γλώσσα του Εγγο-
νόπουλου, χωρίς βέβαια να αποκρυσταλλώνεται κάποιο ειδικότερο σύστημα δογ-
ματικής. Ο έλληνας ποιητής μάλιστα στο ποίημα “Δυαδικός Αυτοματισμός” της 
ίδιας συλλογής γράφει: “Κάθε αντικείμενο κρύφτει μέσα του και μια ψυχή” (ΗΕΤΠ, 
σ. 66). Και είναι ενδεικτικό ότι το ίδιο γράφει και ο Γουίτμαν (Whitman, 1996:94), 
ένα απόσπασμα του οποίου επιλέχθηκε να “προλογίσει” όλη τη συλλογή.

Η παρούσα ανάλυση στο στάδιο των αρχετύπων και συνθηκών του ηθικο-αρ-
χετυπικού μοντέλου δεν είναι, βέβαια, εξαντλητική· φιλοδοξεί, ωστόσο, να παρου-
σιάσει ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις και να αποτελέσει έναυσμα μελλοντικών 
μελετών που θα προσεγγίσουν πολύπλευρα αυτό το ποίημα-σταθμό της εγγονο-
πούλειας δημιουργίας. Πρόθεσή μας ήταν να γεφυρώσουμε το χάσμα σχολείου και 
κοινωνίας χάρη στο συγκερασμό λογοτεχνικών και πολιτισμικών δομών και να 
προβάλουμε τον πολυπρισματικό χαρακτήρα της εγγονοπούλειας λεκτικής ταυ-
τότητας μέσω της ομαδοκεντρικής διδασκαλίας, η οποία, σημειωτέον, μπορεί να 
ενεργοποιήσει ενδογενείς δυναμικούς μηχανισμούς (για παράδειγμα, συνεργασία 
ενός μέλους μίας ομάδας με κάποια άλλη ομάδα). 

Όσον αφορά δε σε εναλλακτικές προτάσεις, επισημαίνουμε ότι — πέρα από 
την ορφική συμβολιστική — η δομική διαστρωμάτωση του ποιήματος αντανακλά 
και άλλες επιδράσεις, εκτός από τα ερμητικά κείμενα και το έργο του Φρέιζερ, 
σχετικές με τις φροϋδικές θέσεις, όπως έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς από τον 
ιδρυτή της ψυχανάλυσης. Συγκεκριμένα, ο παραλληλισμός μύθων και ονείρων, η 
διαμορφωτική ως προς τη λογική δύναμη του ασυνειδήτου, ο ορισμός των μύθων 
ως παιδικών ονείρων της ανθρωπότητας και το φροϋδικό οιδιπόδειο σύμπλεγμα 
είναι πτυχές που έχουν τη δυνατότητα να μεταπλάσουν γόνιμα τους συλλογι-
σμούς του Εγγονόπουλου. Εξαιρετικό ενδιαφέρον θα παρουσίαζε, ακόμη, μία 
σημειολογική ανάλυση, προσαρμο σμένη στην κοινωνική μήτρα, όπου η ατομική 
εμπειρία υπάγεται σε ένα συλλογικό συμβο λιστικό σύστημα σύνθετων δομών 
(Culler, 1981:25–26). Επιπλέον, η θεωρία των αρχετύπων και του συλλογικού ασυ-
νείδητου του Κ. Γιουγκ (Κ. Jung) είναι δυνατόν να ιχνηλατηθεί στο ποίημα, καθώς 
διαδραματίζουν κύριο ρόλο ο Ήλιος, η Μητέρα-γη, ο “Άνιμους” και η “Άνιμα”. Η 
αναπόσπαστη σύνδεση των αρχετύπων με τη συνειδησιακή λειτουργία, η διαρκώς 
μεταβλητή συμβολιστική τους και ο διαχρονικός τους χαρακτήρας ως υπέρμαχος 
του συναισθήματος και της ατομικής υπόστασης μπορούν να συνδυαστούν με την 
ερμητική άποψη της παρουσίας ψυχών στον κόσμο. 

Συνοψίζοντας, η σταχυολόγηση και η παρά θεση όλων αυτών των πληροφορι-
ών στο πιο αποκαλυπτικό ίσως ποίημα του Νίκου Εγγονόπουλου είχε σαν σκοπό 
της να φωτίσει όσο πιο σφαιρικά γίνεται ορισμένες ουσιώδεις πλευρές της μετα-
φυσικής θεώρησής του και να ανοίξει το δρόμο σε ανάλογες διδακτικές προτάσεις 
ως προς το ζήτημα της ανθρώπινης ύπαρξης και της ψυχής, τη μεταμορφωτική της 
φύση και τη μετε ξε λι κτική της μοίρα, το ρόλο της ατομικής και συλλογικής θυσίας 
και σωτηρίας και τον τε λικό θρίαμβο της αναγέννησης.
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